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 בדיקת יעילות פרויקט קייזן בחברת אפלייד

 
 ברהםא ויוני רמתי אור

 לפרויקט מוטיבציה .1

 .מתקדמים מקצועיים ושירותים חדשניים רשת פתרונות מספקת ECI Telecom חברת
 רישות, אופטיים סיבים באמצעות תקשורת, רחב בפס ליישומים תקשורת פתרונות במציאת עוסקת החברה

 .ותחרותי יעיל באופן שירותים לספק בעולם הרשתות למפעילי המאפשר עולמי
 בחברת האספקה שרשרת במחלקת רבעון במהלך לפעול יש כיצד שיתאר מדריך הכנת היא ויקטהפר מטרת

ECI ,מה שנותחו כפי הידע תחומי תשעת פי על-PMBOK . 
 בהתאם  ולא בטן תחושות פי ועל האישי ניסיונם פי על פועלים המחלקה עובדי כי עלה ה"ש ל"סמנכ עם במפגש
 . במחלקה לפעול יש כיצד ברורה תמונה שנותנת תמסוימ מתודולוגיה או ברורים לנהלים
 תשובות ויכיל, וברור כתוב מסמך יהווה שהוא בכך תהיה, במחלקה עבודה נהלי בקביעת המדריך תרומת

 .חדשים לעובדים הנהלים של והבהרה לחפיפה ישמש כן וכמו? לדווח למי/מתי כמו רבות לשאלות

 ספרות סקירת .2

, רגיל פרויקט לבין בינם וההבדל פרויקטים תיק, פרויקט מגה נושאיםה את סקרנו הספרות סקר במסגרת
 כלומר, הגדרה פי על פרויקט מגה של גודל בסדר פרויקט עם מתמודדים שאנו הם הגענו שאליהם המסקנות

 אליו להתייחס עלינו פרויקטים לניהול מתודולוגיה פי על רבעון לנהל רוצים שאם מורה הספרות סקר ניתוח
 עקב ציבורית לב תשומת מעורר, להשקעה מאד גדול מידה בקנה פרויקט הוא פרויקט מגה. פרויקט מגה כאל

 ,PMI) ומשאבי פיננסי, אדיר פיזי מאמץ הדורש כפרויקט מוגדר, והתקציב הסביבה, הקהילה על השפעתו

2004). 

 מתודולוגיה .3

 עם שיחות, במחלקה מפתח אנשי ותשאול ראיונות, האינטרנט באמצעות הארגון למידת הייתה העבודה שיטת
 מנת על הרלוונטית הספרות וסקירת הבעיה הבנת, כיום העבודה צורת את להבין במטרה פרויקטים מנהלי
 הפרויקטים למנהלי שאלונים כתיבת. בנושא שנעשו ממחקרים רעיונות ולהביא המנהלים עם דיון ליצור

 לדרג השאלות את להפנות יש כי למסקנה הגענו תההזמנו מנהל עם שבדיון כיוון. אפקטיביים כלא שהתבררו
 -ה פי על הידע תחומי לתשעת ניתוח עימו וביצענו. האספקה שרשרת ל"סמנכ עם ראיון ערכנו לכן. יותר גבוה

PMBOK בחברה לרבעון זו ניהול בשיטת להשתמש דרך למצוא במטרה . 

 ומסקנות ממצאים .4

 מדבר  PMBOK-ה שמדריך רבות פעולות מיישמת שהחברה היא הגענו אליה המרכזית התובנה למעשה
-שה נוספים דברים וישנם כתובים אינם הנהלים אך המנהלים של ניסיונם פי על נעשים הדברים, עליהם

PMBOK פי על במחלקה רבעון שניהול הבנו בפרויקט העבודה במהלך, בחברה ליישמם וכדי עליהם מדבר 
 ניהול הידע תחום כמו זו למחלקה רלוונטיים שלא תחומים ישנם, לשלוש להתחלק צריך הידע תחומי תשעת
 ניהול הידע תחומי כי קבענו זאת לעומת, במחלקה מתבצעים לא כלל אלו תחומים, הרכש ניהול או עלויות

 וייבחנו לעומק אחת פעם יבוצעו התקשורת וניהול אנוש משאבי ניהול, הפרויקט תכולת ניהול, אינטגרציה
 וימדדו יבחנו האיכות וניהול זמנים ניהול, סיכונים ניהול הנותרים הידע תחומי לושתוש, רבעון כל בתחילת
 .הרבעון במהלך הנתונים

 בארגון הבעיה אפיון תוך לימודנו במהלך רכשנו אשר האקדמיות והמתודולוגיות השיטות את יישמנו  כן כמו
 והתעשייה האקדמיה כיצד וראינו, ושנלמד מודולים באמצעות הארגון סביבת ניתוח ידי על בתעשייה מסחרי

 התיאוריה את ליישם לנו שתאפשר לעבודה להיכנס לרצות לנו גרם זה דבר, שפה באותה ומדברים מתחברים
 .בשוק בפרקטיקה שלמדנו
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 סיגל קורדובה' דר: מנחה אקדמי אור רמתי ויוני אברהם: מציגים

 חברתECI   הינה חברת הייטק הפועלת
 בתחום הטלקומוניקציה  

ל-  ECI  נוכחות עולמית חזקה ומרכזי
 ב וישראל"ארה, סין, פיתוח בהודו

  מחלקת שרשרת האספקה בחברה
מנהלת את כל ההזמנות של המוצרים  

 והפתרונות שהחברה מציעה
 

1 

 הזמנות ברבעוןתעדוף 
  חוסר קווים מנחים להתמודדות עם

 מספר רב של פרויקטים
 על ההזמנות אינה רציפה  הבקרה

 ומסודרת
 

 :אי סדר במחלקת שרשרת האספקה בנושאים

2 

  עובדי המחלקה פועלים על פי ניסיונם
האישי ועל פי תחושות בטן ולא  בהתאם  

 מסוימתלנהלים ברורים או מתודולוגיה 
 החברה מעוניינת להוסיף מימד של סדר

ונהלים ברורים על מנת לנהל בצורה  
 היעילה ביותר את ההזמנות ברבעון

 

3 

 הטמעת מתודולוגיית תשעת תחומי הידע על פי  
למצוא דרך להשתמש בשיטת  במטרה   PMBOK-ה

בחברה  לניהול הרבעון כמגה פרויקט ניהול זו 
 :ושימוש בכלים שמדריך זה ממליץ כגון

Risk Matrix 
Fishbone Chart 
 מודלEV 

4 

 :תחומי הידע חולקו לשלושה חלקים

 ניהול  -מדי רבעוןתחומי ידע שייושמו
 ניהול איכות וניהול סיכונים, לוחות זמנים

  תחומי ידע שייושמו באופן חד פעמי ויבחנו
ניהול , ניהול אינטגרציה –מדי רבעון 

 וניהול משאבי אנושתכולה ניהול , תקשורת
 ניהול רכש   –תחומי ידע שלא רלוונטיים

 וניהול עלויות

5 

התאמת ה- PMBOK  הרבעון  לניהול
כמגה פרויקט יכול לסייע להדרכת  

 עובדים חדשים  
שימוש בכלים שמציע ה-PMBOK   יכול

 בחברהלשפר את התהליכים 
פ  "בניית חוברת נהלים והוראות ע

תשעת תחומי הידע ייצור סדר במחלקת  
 שרשרת האספקה  
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